
 

TECHNICAL & MARITIME SERVICES B.V. 
 

 

De functie omvat: 

• operationele aansturing van de dagelijkse zaken en projecten  

• het mede vormen en ontwikkelen van de TMS organisatie 

• een leidende rol in bedenken en uitvoeren van technische oplossingen 

• acquisitie en contract afhandeling samen met het directieteam 

• ontwikkelen van bedrijfsprocessen die de kwaliteit waarborgen en verbeteren 

• interactie met projectorganisaties bij de klant 

• het onderhouden van contacten met toeleveranciers 

• meebouwen aan de organisatie en efficiency van TMS 
 
Functie eisen: 

• creativiteit en klantgerichtheid 

• technische opleiding HBO of TU 

• minimaal 5 jaar relevante ervaring in soortgelijke functie 

• resultaatgericht en een praktische instelling 
 
Wat TMS te bieden heeft: 

• een uitdagende functie met afwisselende en specialistische projecten op het gebied 
van de zware werktuigbouwkunde 

• een prettige, informele en doelgerichte werksfeer  

• contacten met een internationale klantenkring en leveranciers 

• ervaren en hoog opgeleide technici als je directe collega’s  

• een groeiend bedrijf met ontwikkelingsmogelijkheden 

• een prettige werklocatie 

TMS Technical & Maritime Services B.V. 
is een no-nonsense ontwikkelaar en 
leverancier van technisch equipment zoals: 
 

• Installatie tools voor offshore wind en 
olie & gas industrie 

• Scheepskranen en 
werktuigbouwkundige systemen voor 
de zeescheepvaart 

• Equipment voor bagger industrie 

• Funderingsmachines of toebehoren 
voor  boor- en hei machines  

 

Voor meer informatie of het sturen van je CV:  
 
TMS Technical & Maritime Services B.V. 
Marjon van Bennekom 
 
Biesboschhaven Noord 18 
4251 NL Werkendam 
T   0183 - 504898 
E   mbe@tms.nl 
W tms.nl 

 

Voor TMS Technical & Maritime Services B.V. zijn wij op zoek naar een: 

Operations Manager 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op 

prijs gesteld 

TMS ontwikkelt zich op diverse markten in de civiele- en maritieme sector en in het 

bijzonder in de offshore wind industrie, waar een mooie toekomst ligt in Europa en de rest 

van de wereld. Daarmee hebben wij ook de ambitie om ons bedrijf verder te 

professionaliseren met onze processen en de kwaliteit van onze leveringen. 

Het team van TMS zoekt versterking en nieuwe inzichten om deze ontwikkelingen vorm te 

geven. De basis is techniek, klantgerichtheid en gezond verstand. Samen met de huidige 

directie, denk- en werk je mee aan het formeren van een nieuw management team om de 

ontwikkelingen naast de dagelijkse gang van zaken verder te structureren. 

Een belangrijk speerpunt richt zich op het vertalen van de klantwensen naar de levering 

van TMS. Hierbij dient er de beste aanbieding te worden neergezet om de order binnen te 

halen. Hiervoor zal het team van TMS verder worden uitgebreid en opgeleid. Als 

operations Manager speel je hierin een actieve rol. 

Je werkveld ligt hoofdzakelijk op het operationele vlak van contracten, projecten en 

technische ontwikkelingen alsmede het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen als 

calculatie, QHSE en service werkzaamheden.  

De functie biedt een perspectief op de toekomst voor verdere ontwikkeling binnen TMS.  


